
Knappe opbergers voor een prachtige woonkamer
BESTÅ is speciaal ontworpen om aan al je opbergbehoeften te 
voldoen en ziet er daarnaast ook nog mooi uit. Twee vliegen 
in één klap: een prachtige én praktische woonkamer. De serie 
geeft je massa’s ruimte voor alles: van je tv, gameconsoles en 
geluidssysteem tot je dvd’s en boeken. Kies tussen een hoge, lage of 
wandgemonteerde combinatie. Je kan zelfs gaan voor een combinatie 
met paneeldeuren om rommel te verbergen of vitrinedeuren om 
je favoriete spulletjes uit te stallen. BESTÅ is verkrijgbaar in diverse 
kleuren en afwerkingen, dus je vindt makkelijk jouw perfecte keuze.

Doe het zelf, of laat ons helpen
Het is niet omdat je alles zelf kan doen, dat dat ook moet. Wij kunnen 
je helpen je BESTÅ opbergoplossing te realiseren met services als 
het verzamelen van je producten in de winkel, transport, montage, 
financiering en meer. Lees meer op IKEA.be

KOOPHULP

BESTÅ
Woonkameropbergers

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een medewerker aan 
of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie op het prijskaartje of op de 
website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.

Goed om te weten
Spring voorzichtig om met 
gehard glas. Glas is altijd fragiel. 
In uitzonderlijke gevallen kan 
het plots barsten door een 
beschadigde rand of krassen in het 
oppervlak. Vermijd klappen langs 
de zijkant, waar het glas het meest 
kwetsbaar is.

Veiligheid
Dit meubel moet aan de wand 
bevestigd worden met het 
meegeleverde muuranker. 
Verschillende wandmaterialen 
vereisen verschillende types 
beslag. Gebruik het beslag dat het 
meest geschikt is voor de wanden 
in je woning (niet meegeleverd). 
Meet de diepte en de breedte van 
je tv. Je tv moet iets kleiner zijn 
dan het tv-meubel.

Meer informatie in de 
garantiebrochure.
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Stel je eigen BESTÅ samen

Het BESTÅ systeem is ontworpen op basis van maximale 
aanpasbaarheid en flexibiliteit. Kies zelf de combinatie van 
BESTÅ onderdelen die het beste past bij jouw ruimte, smaak en 
manier van leven.

Zowel in de winkel als op ikea.be bieden we een ruim aanbod 
van kant-en-klare BESTÅ combinaties om uit te kiezen. 
Als je geen gepaste combinatie vindt of je wil er zelf een 
samenstellen, dan kan je onze BESTÅ planner gebruiken.

Met de BESTÅ planner kan je een van de kant-en-klare BESTÅ 
combinaties personaliseren of er zelf een ontwerpen!

In de planner kan je spelen met elementen, deuren, planken, 
knoppen, kleuren enz. om de perfecte opberger en het ideale 
tv-meubel te creëren voor jouw specifieke behoeften en stijl.

Als je klaar bent met jouw BESTÅ combinatie, helpt de planner 
je de prijs te berekenen of de productenlijst op te slaan zodat 
je die kan meenemen naar je IKEA winkel of makkelijk de 
producten online kan kopen.

In de BESTÅ zone in de IKEA winkel vind je planstations waar je 
de BESTÅ planner kan gebruiken. Of ga even snuisteren in de 
rubriek Woonkamers op IKEA.be en ga naar de online BESTÅ 
planner.
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Deur- en ladeoplossingen

Combineer je eigen oplossing met deuren en ladefronten.  
Voor een ruime keuze aan BESTÅ deur- en ladeoplossingen, ga 
naar de BESTÅ planner op IKEA.be. Veranker kasten die hoger 
zijn dan 64 cm altijd aan de wand.

Ladefronten

Ladefront 
60×38 cm 

Deuren

Deur 60×38 cm Deur 60×64 cm Ladefront 
60×26 cm (handgrepen apart verkocht)



4

Combinaties

Afmetingen: 180×42×48 cm
Deze combinatie: 259,- (893.292.87)
BESTÅ tv-meubel 180×40×38 cm, wit 004.740.70 1 st.
BESTÅ plank 56×36 cm, wit 002.955.54 1 st.
BESTÅ ladeframe 60×15×40 cm, wit 703.515.13 1 st.
BESTÅ laderail, druk-en-open 2 st. 003.487.17 1 st.
SELSVIKEN ladefront 60×26 cm, hoogglans wit 102.916.35 1 st.
GLASSVIK vitrinedeur 60×38 cm, wit/frosted glas 702.916.56 2 st.
NANNARP poot wit 2 st. 202.935.92 2 st.
BESTÅ steunpoot 10 cm, grijs 502.936.04 2 st.
BESTÅ scharnier, zachtsluitend/druk-open 2 st. 802.612.58 2 st.
BESTÅ glasplaat 56×36 cm, glas 602.955.32 2 st. 

Afmetingen: 120×42×74 cm
Deze combinatie: 139,- (390.683.29)

BESTÅ tv-meubel 120×40×64 cm, zwartbruin 402.998.85 1 st.
BESTÅ plank 56×36 cm, zwartbruin 402.955.28 4 st.
BESTÅ scharnier, zachtsluitend/druk-open 2 st. 802.612.58 2 st.
LAPPVIKEN deur/ladefront 60×38 cm, zwartbruin 402.916.67 2 st.
STUBBARP poot zwartbruin, 2 st. 602.935.66 2 st.
BESTÅ steunpoot, 10 cm, grijs 502.936.04 1 st.

Afmetingen: 120×42×48 cm 
Deze combinatie: 129,- (791.882.97)
BESTÅ tv-meubel 120×40×38 cm, wit 802.945.03 1 st.
BESTÅ plank 56×36 cm, wit 002.955.54 2 st.
BESTÅ ladeframe 60×15×40 cm, wit 703.515.13 2 st.
BESTÅ laderail, zachtsluitend, 2 st. 403.487.15 2 st.
LAPPVIKEN ladefront 60×26 cm, wit 102.916.78 2 st.
STUBBARP poot, wit, 2 st. 102.935.64 2 st.
BESTÅ steunpoot 10 cm, grijs 502.936.04 1 st.

Afmetingen: 180×42×39 cm
Deze combinatie: 159,- (893.283.63)
BESTÅ tv-meubel 180×40×38 cm, wit 004.740.70 1 st.
BESTÅ plank 56×36 cm, wit 002.955.54 3 st.
BESTÅ ladeframe 60×15×40 cm, wit 703.515.13 2 st.
BESTÅ laderail, druk-en-open 2 st. 003.487.17 2 st.
LAPPVIKEN deur/ladefront 60×38 cm, wit 002.916.74 1 st.
LAPPVIKEN ladefront 60×26 cm, wit 102.916.78 2 st.
BESTÅ scharnier, zachtsluitend/druk-open 2 st. 802.612.58 1 st.
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Combinaties

Afmetingen: 180×42×192 cm
Deze combinatie: 359,- (191.944.80)
BESTÅ tv-meubel 180×40×64 cm, zwartbruin 802.998.74 1 st.
BESTÅ basiselement 120×40×38 cm, zwartbruin 702.459.52 1 st.
BESTÅ basiselement 60×40×38 cm, zwartbruin 602.459.62 1 st.
BESTÅ plank 56×36 cm, zwartbruin 402.955.28 6 st.
BESTÅ glasplaat 56×36 cm, glas 602.955.32 3 st.
BESTÅ ladeframe 60×25×40 cm, zwartbruin 003.512.48 1 st.
BESTÅ laderail, druk-en-open, 2 st. 003.487.17 1 st.
LAPPVIKEN deur/ladefront 60×38 cm, 402.916.67 3 st.
SINDVIK vitrinedeur 60×38 cm, zwartbruin/helder glass 402.963.11 3 st.
BESTÅ wandrail 60 cm, zilverkleur 302.848.46 3 st.
BESTÅ scharnier, zachtsluitend/druk-open 2 st. 802.612.58 5 st.

Afmetingen: 120×42×192 cm
Deze combinatie: 310,- (790.592.62)
BESTÅ basiselement 60×40×192 cm, zwartbruin 902.459.46 2 st.

BESTÅ plank 56×36 cm, zwartbruin 402.955.28 8 st.
BESTÅ glasplaat 56×36 cm, glas 602.955.32 2 st.
SINDVIK vitrinedeur 60×64 cm, zwartbruin/helder glas 002.963.13 2 st.
LAPPVIKEN deur 60×64 cm, zwartbruin 802.916.70 4 st.
BESTÅ scharnier, zachtsluitend/druk-open 2 st. 802.612.58 6 st.

Afmetingen: 180×42×74 cm
Deze combinatie: 245,- (891.398.19)
BESTÅ basiselement 120×40×64 cm, wit 102.458.46 1 st.
BESTÅ basiselement 60×40×64 cm, wit 302.458.50 1 st.
BESTÅ plank 56×36 cm, wit 002.955.54 6 st.
BESTÅ scharnier, zachtsluitend/druk-open 2 st. 802.612.58 3 st.
SELSVIKEN deur 60×64 cm, hoogglans wit 802.916.32 3 st.
STUBBARP poot wit, 2 st. 102.935.64 4 st.

Afmetingen: 120×42×74 cm
Deze combinatie: 155,- (293.848.75)
BESTÅ basiselement 120×40×64 cm, wit 102.458.46 1 st.
BESTÅ plank 56×36 cm, wit 002.955.54 4 st.
BESTÅ scharnier, zachtsluitend/druk-open 2 st. 802.612.58 2 st.
BESTÅ supporting poot, grijs 502.936.04 1 st.
KABBARP poot wit, 2 st. 704.729.30 2 st.
SUTTERVIKEN deur 60×64 cm, wit 304.682.37 2 st.
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BESTÅ elementen

BESTÅ element 60×40×192 cm. Om veiligheidsredenen 
kan dit element niet aan de wand worden gemonteerd. 
Kan gecompleteerd worden met BESTÅ poten, 4 st. Kan 
gecompleteerd worden met BESTÅ kastinrichting, apart 
verkocht. Max. belasting voor het element is 20 kg per 
oppervlak.

Wit gelazuurd eikeneffect 002.473.70 55,-
Zwartbruin 902.459.46 55,-
Wit 002.458.42 55,-

BESTÅ element 60×40×128 cm. Om veiligheidsredenen 
kan dit element niet aan de wand worden gemonteerd. 
Kan gecompleteerd worden met BESTÅ poten, 4 st. Kan 
gecompleteerd worden met BESTÅ kastinrichting, apart 
verkocht. Max. belasting voor het element is 20 kg per 
oppervlak.

Wit gelazuurd eikeneffect 602.473.67 45,-
Zwartbruin 402.459.44 45,-
Wit 402.458.40 45,-

BESTÅ element 60×40×64 cm. Je kan het element op de 
grond zetten of aan de wand monteren om vloerruimte te 
besparen. Te completeren met de BESTÅ ophangrail als je 
het kastelement aan de wand wil ophangen. Dit element 
vereist 1 ophangrail, apart verkocht. Kan gecompleteerd 
worden met BESTÅ poten, 4 st. Kan gecompleteerd worden 
met BESTÅ kastinrichting, apart verkocht. Max. belasting 
voor het element is 20 kg per oppervlak, als het op de grond 
staat. De maximale belasting voor een wandelement hangt 
af van het wandmateriaal.

Wit gelazuurd eikeneffect 102.473.79 30,-
Zwartbruin 202.459.64 30,-
Wit 302.458.50 30,-

BESTÅ element 120×40×64 cm. Je kan het element op de 
grond zetten of aan de wand monteren. Te completeren 
met de BESTÅ ophangrail als je het kastelement aan de 
wand wil ophangen. Dit element vereist 2 ophangrails, apart 
verkocht. Kan gecompleteerd worden met BESTÅ poten, 
apart verkocht. Dit element vereist 4 poten en één BESTÅ 
steunpoot. Kan gecompleteerd worden met kastinrichting, 
apart verkocht. Max. belasting voor het element is 20 kg per 
oppervlak, als het op de grond staat. De maximale belasting 
voor een wandelement hangt af van het wandmateriaal.

Wit gelazuurd eikeneffect 902.473.75 45,-
Zwartbruin 502.459.53 45,-
Wit 102.458.46 45,-

BESTÅ element 60×40×38 cm. Je kan het element op de 
grond zetten of aan de wand monteren om vloerruimte te 
besparen. Te completeren met de BESTÅ ophangrail als je 
het kastelement aan de wand wil ophangen. Dit element 
vereist 1 ophangrail, apart verkocht. Kan gecompleteerd 
worden met BESTÅ poten, 4 st. Kan gecompleteerd 
worden met BESTÅ kastinrichting, apart verkocht. Max. 
belasting voor het element is 20 kg per oppervlak als het 
element op de grond staat. De max. belasting voor een 
wandgemonteerd element hangt af van het wandmateriaal.

Wit gelazuurd eikeneffect 502.473.77 25,-
Zwartbruin 602.459.62 25,-
Wit 702.458.48 25,-

BESTÅ element 120×40×38 cm. Je kan het element op de 
grond zetten of aan de wand monteren. Te completeren 
met de BESTÅ ophangrail als je het kastelement aan de 
wand wil ophangen. Dit element vereist 2 ophangrails, apart 
verkocht. Kan gecompleteerd worden met BESTÅ poten, 
apart verkocht. Dit element vereist 4 poten en één BESTÅ 
steunpoot. Kan gecompleteerd worden met kastinrichting, 
apart verkocht. Max. belasting voor het element is 20 kg per 
oppervlak, als het op de grond staat. De maximale belasting 
voor een wandelement hangt af van het wandmateriaal.

Wit gelazuurd eikeneffect 402.473.73 35,-
Zwartbruin 702.459.52 35,-
Wit 602.458.44 35,-

BESTÅ element 60×20×38 cm. Je kan het element op de 
grond zetten of aan de wand monteren om vloerruimte te 
besparen. Te completeren met de BESTÅ ophangrail als je 
het kastelement aan de wand wil ophangen. Dit element 
vereist 1 ophangrail, apart verkocht. Kan gecompleteerd 
worden met BESTÅ poten, 4 st. Kan gecompleteerd worden 
met BESTÅ kastinrichting, apart verkocht. Max. belasting 
voor het element is 20 kg per oppervlak, als het op de grond 
staat. De maximale belasting voor een wandelement hangt 
af van het wandmateriaal.

Wit gelazuurd eikeneffect 802.474.08 20,-
Zwartbruin 602.459.57 20,-
Wit 002.459.17 20,-

BESTÅ element 60×20×64 cm. Je kan het element op de 
grond zetten of aan de wand monteren om vloerruimte te 
besparen. Te completeren met de BESTÅ ophangrail als je 
het kastelement aan de wand wil ophangen. Dit element 
vereist 1 ophangrail, apart verkocht. Kan gecompleteerd 
worden met BESTÅ poten, 4 st. Kan gecompleteerd worden 
met BESTÅ kastinrichting, apart verkocht. Max. belasting 
voor het element is 20 kg per oppervlak, als het op de grond 
staat. De maximale belasting voor een wandelement hangt 
af van het wandmateriaal.

Wit gelazuurd eikeneffect 802.474.13 25,-
Zwartbruin 202.459.59 25,-
Wit 602.459.19 25,-

Breedte×Diepte×Hoogte. Je hebt een ophangrail nodig om BESTÅ elementen aan de wand te bevestigen. Meubels die op de grond staan moeten aan de wand worden bevestigd met 
het meegeleverde muuranker. Verschillende wandmaterialen vereisen verschillende types beslag. Gebruik de bevestiging die het meest geschikt is voor de wanden in je woning. 
Deze bevestigingen worden afzonderlijk verkocht.

BESTÅ ophangrail, zilverkleurig. 60 cm brede kastelemen-
ten vereisen 1 BESTÅ ophangrail. 120 cm brede kastelemen-
ten vereisen 2 BESTÅ ophangrails. BESTÅ tv-meubels kunnen 
niet met een ophangrail worden gebruikt. Zorg dat je min-
stens 5 cm afstand hebt tussen de bovenkant van het ele-
ment en het plafond. Je hebt die ruimte nodig om het ele-
ment aan de ophangrail te bevestigen. De BESTÅ ophangrail 
is inbegrepen in alle wandgemonteerde combinaties.

60 cm 302.848.46 5,-

LET OP! BESTÅ tv-meubels kunnen niet 
met een ophangrail worden gebruikt.

Zo bevestig je een basiselement  
aan de wand
Je hebt een ophangrail nodig om BESTÅ elementen aan 
de muur te bevestigen. De ophangrail werkt als een 
versterking en maakt het makkelijker en veiliger om het 
BESTÅ element aan de muur op te hangen. De rail kan je 
vastschroeven in de wandsteunpunten en heeft voldoende 
gaten zodat je zeker een gat hebt boven een steunpunt.

Je kan makkelijk verschillende elementen mooi op dezelfde 
hoogte naaste elkaar hangen met het meegeleverde 
verbindingsstuk. Zorg dat je minstens 5 cm afstand hebt 
tussen de bovenkant van het kastelement en het plafond.  
Je hebt die ruimte nodig om het element aan de ophangrail 
te bevestigen.
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BESTÅ TV-meubelen

BESTÅ poten

Breedte×Diepte×Hoogte. Meubels die op de grond staan moeten aan de wand worden bevestigd met het meegeleverde muuranker. Verschillende wandmaterialen vereisen verschil-
lende types beslag. Gebruik de bevestiging die het meest geschikt is voor de wanden in je woning. Deze bevestigingen worden afzonderlijk verkocht.

BESTÅ tv-meubel 180×40×64 cm. Om veiligheids redenen 
kan dit element niet aan de wand worden gemonteerd. Kan 
gecompleteerd worden met kastinrichting, apart verkocht. 
Dit tv-meubel vereist 4 poten en 2 BESTÅ steunpoten. Max. 
belasting voor dit tv-meubel is 50 kg.

Wit gelazuurd eikeneffect 702.998.84 89,-
Zwartbruin 802.998.74 89,-
Wit 702.998.79 89,-

BESTÅ tv-meubel 180×40×38 cm. Je kan het tv-meubel op 
de grond zetten of aan de wand monteren om vloerruimte 
te besparen. Inclusief wandbevestiging. Kan gecompleteerd 
worden met kastinrichting, apart verkocht. Dit tv-meubel 
vereist 4 poten en 2 BESTÅ steunpoten. Max. belasting voor 
het tv-meubel is 50 kg als het meubel op de grond staat. 
De maximale belasting voor een aan de wand gemonteerd 
tv-meubel hangt af van het wandmateriaal. 

Wit gelazuurd eikeneffect 604.740.72 79,-
Zwartbruin 704.740.62 79,-
Wit 004.740.70 79,-

BESTÅ tv-meubel 120×40×64 cm. Om veiligheidsredenen 
kan dit element niet aan de wand worden gemonteerd. Kan 
gecompleteerd worden met kastinrichting, apart verkocht. 
Dit tv-meubel vereist 4 poten en 1 BESTÅ steunpoot. Max. 
belasting voor het tv-meubel is 50 kg.

Wit gelazuurd eikeneffect 302.998.95 69,-
Zwartbruin 402.998.85 69,-
Wit 402.998.90 69,-

BESTÅ tv-meubel 120×40×38 cm. Je kan het tv-meubel op 
de grond zetten of aan de wand monteren om vloerruimte 
te besparen. Inclusief wandbevestiging. Kan gecompleteerd 
worden met kastinrichting, apart verkocht. Dit tv-meubel 
vereist 4 poten en 1 BESTÅ steunpoot. Max. belasting voor 
het tv-meubel is 50 kg als het meubel op de grond staat. 
De maximale belasting voor een aan de wand gemonteerd 
tv-meubel hangt af van het wandmateriaal.

Wit gelazuurd eikeneffect 702.945.13 49,-
Zwartbruin 902.945.12 49,-
Wit 802.945.03 49,-

STUBBARP poot, 10 cm hoog, verstelbaar, 2 st. Verstelbare 
poten: staat stevig, ook op een oneffen vloer. Je kan 
de meegeleverde verbindingsplaat gebruiken om twee 
elementen aan elkaar vast te maken met slechts één poot 
ertussen voor een strakkere, nettere look.
Wit gelazuurd eikeneffect 202.935.68 5,-
Zwartbruin 602.935.66 5,-
Wit 102.935.64 5,-

STALLARP poot, 10 cm hoog, 2 st.

Verchroomd 203.905.74 10,-

NANNARP poot, 10 cm hoog, 2 st.

Zwart 102.935.97 15,-
Wit 202.935.92 15,-
Aluminum 502.935.95 15,-

BESTÅ steunpoot, 10 cm hoogte, verstelbaar, 1 st. De 
steunpoten die onder het BESTÅ element/tv-meubel zitten, 
bieden stabiliteit zonder dat je ze aan de voorkant ziet.
Grijs 502.936.04 10,-

KABBARP poot, H 10 cm, verstelbaar, 2 st. 60 cm 
brede kastelementen vereisen 4 poten. 120 cm brede 
kastelementen en tv-meubels hebben 4 poten en 1 BESTÅ 
steunpoot nodig. 180 cm brede tv-meubels hebben 4 poten 
en 2 BESTÅ steunpoten nodig.
Wit 704.729.30 5,-

De BESTÅ poten tillen je BESTÅ combinatie van de grond voor een lichte, luchtige look. Zo kan je ook makkelijk de vloer schoonmaken. 
60 cm brede elementen vereisen 2 poten (SULARP) of 4 poten (STUBBARP, NANNARP, STALLARP). 
120 cm brede elementen en tv-meubelen vereisten 2 poten (SULARP) of 4 poten (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) en één BESTÅ steunpoot. 
180 cm brede elementen en tv-meubelen vereisten 2 poten (SULARP) of 4 poten (STUBBARP, NANNARP, STALLARP) en 2 BESTÅ steunpoten. 

LET OP! De wandbevestiging wordt 
meegeleverd in het pakket.

Zo veranker je een tv-meubel aan de wand
De wandbevestiging wordt meegeleverd in het pak-
ket. Om je tv-meubel aan de wand te verankeren 
volg je gewoon de montage-instructies. 

Omdat verschillende wandmaterialen verschillende 
bevestigingsmaterialen vereisen, zijn schroeven en 
pluggen niet inbegrepen. Gebruik het beslag dat 
het meest geschikt is voor de wanden in je woning.

Neem voor advies over de geschikte schroeven en 
pluggen contact op met je plaatselijke speciaalzaak.
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BESTÅ deuren en ladefronten
Breedte×Hoogte. Deuren en ladefronten verbergen je spullen en beschermen ze tegen stof.

LAPPVIKEN
LAPPVIKEN deur 60×64 cm. Moet worden gecompleteerd 
met BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Wit gelazuurd eikeneffect 402.916.91 10,-
Zwartbruin 802.916.70 10,-
Wit 502.916.76 10,-
Lichtgrijs 403.640.60 10,-

LAPPVIKEN deur/ladefront 60×38 cm. Kan gebruikt 
worden als deur of als ladefront. Te completeren met BESTÅ 
scharnieren bij gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht.
Te completeren met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm 
en BESTÅ laderail bij gebruik als ladefront. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Wit gelazuurd eikeneffect 902.916.84 5,-
Zwartbruin 402.916.67 5,-
Wit 002.916.74 5,-
Lichtgrijs 103.640.66 5,-

LAPPVIKEN ladefront 60×26 cm. Te completeren met het 
BESTÅ lade-element 60×15×40 cm en BESTÅ laderail.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Wit gelazuurd eikeneffect 302.916.96 5,-
Zwartbruin 402.916.72 5,-
Wit 102.916.78 5,-
Lichtgrijs 503.640.69 5,-

NOTVIKEN
NOTVIKEN deur 60×64 cm. Moet worden gecompleteerd 
met BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Blauw 904.436.25 25,-
Grijsgroen 204.415.78 25,-

NOTVIKEN deur/ladefront60×38 cm. Kan gebruikt worden 
als deur of als ladefront. Te completeren met BESTÅ 
scharnieren bij gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht. 
Te completeren met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm 
en BESTÅ laderail bij gebruik als ladefront. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Blauw 904.436.25 25,-
Grijsgroen 204.415.78 25,-

NOTVIKEN ladefront 60×26 cm. Te completeren met het 
BESTÅ lade-element 60×15×40 cm en BESTÅ laderail.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Blauw 504.436.27 15,-
Grijsgroen 604.415.81 15,-

HANVIKEN
HANVIKEN deur 60×64 cm. Moet worden gecompleteerd 
met BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Zwartbruin 502.947.93 20,-
Wit 602.918.45 20,-

HANVIKEN deur/ladefront 60×38 cm. Kan gebruikt 
worden als deur of als ladefront. Te completeren met BESTÅ 
scharnieren bij gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht. 
Te completeren met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm 
en BESTÅ laderail bij gebruik als ladefront. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Zwartbruin 002.947.95 15,-
Wit 002.918.48 15,-

HANVIKEN ladefront 60×26 cm. Te completeren met het 
BESTÅ lade-element 60×15×40 cm en BESTÅ laderail.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Zwartbruin 602.947.97 10,-
Wit 402.918.51 10,-

TIMMERVIKEN
TIMMERVIKEN deur 60×64 cm. Moet worden 
gecompleteerd met BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Zwart 304.415.54 20,-

TIMMERVIKEN deur/ladefront 60×38 cm. Kan gebruikt 
worden als deur of als ladefront. Te completeren met BESTÅ 
scharnieren bij gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht. 
Te completeren met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm 
en BESTÅ laderail bij gebruik als ladefront. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Zwart 804.415.56 15,-

TIMMERVIKEN ladefront 60×26 cm. Te completeren met 
het BESTÅ lade-element 60×15×40 cm en een BESTÅ laderail. 
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Zwart 604.415.62 10,-

SELSVIKEN
SELSVIKEN deur 60×64 cm. Moet worden gecompleteerd 
met BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Hoogglans zwart 002.916.26 30,-
Hoogglans rood donkerbruin 904.436.30 30,-
Hoogglans wit 802.916.32 30,-
Hoogglans beige 602.981.11 30,-
Hoogglans grijs 502.981.16 30,-

SELSVIKEN deur/ladefront 60×38 cm. Kan gebruikt 
worden als deur of als ladefront. Te completeren met BESTÅ 
scharnieren bij gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht. 
Te completeren met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm 
en BESTÅ laderail bij gebruik als ladefront. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Hoogglans zwart 502.916.24 25,-
Hoogglans rood donkerbruin 704.436.31 25,-
Hoogglans wit 202.916.30 25,-
Hoogglans beige 902.948.66 25,-
Hoogglans grijs 902.981.19 25,-

SELSVIKEN ladefront 60×26 cm. Te completeren met het 
BESTÅ lade-element 60×15×40 cm en BESTÅ laderail.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Hoogglans zwart 402.916.29 15,-
Hoogglans rood donkerbruin 704.443.48 15,-
Hoogglans wit 102.916.35 15,-
Hoogglans beige 702.948.67 15,-
Hoogglans grijs 702.981.20 15,-
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BESTÅ deuren en ladefronten
Breedte×Hoogte. Deuren en ladefronten verbergen je spullen en beschermen ze tegen stof.

RIKSVIKEN
RIKSVIKEN deur 60×64 cm. Moet worden gecompleteerd 
met BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Licht bronseffect 704.415.66 40,-

LAXVIKEN
LAXVIKEN deur 60×64 cm. Het oppervlak met textuur 
creëert een schaduwspel. Moet worden gecompleteerd 
met BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht.  
Kan worden gecompleteerd met BLANKETT handgrepen. 
Andere knoppen of handgrepen worden niet aanbevolen 
voor deze deur.
Wit 902.916.98 30,-
Zwart 002.992.60 30,-

LAXVIKEN deur/ladefront 60×38 cm. Kan gebruikt 
worden als deur of als ladefront. Te completeren met BESTÅ 
scharnieren bij gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht. 
Te completeren met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm 
en BESTÅ laderail bij gebruik als ladefront. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Wit 902.916.98 30,-
Zwart 002.992.60 30,-

LAXVIKEN ladefront 60×26 cm. Te completeren met het 
BESTÅ lade-element 60×15×40 cm en BESTÅ laderail. Kan 
worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Wit 902.916.98 30,-
Zwart 002.992.60 30,-

KALLVIKEN
KALLVIKEN deur 60×64 cm. Het oppervlak met licht reliëf 
creëert een betoneffect. Moet worden gecompleteerd met 
BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht.  
Kan worden gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Donkergrijs 103.645.23 40,-

KALLVIKEN deur/ladefront 60×38 cm. Het oppervlak met 
licht reliëf creëert een betoneffect. Kan gebruikt worden 
als deur of als ladefront. Te completeren met BESTÅ 
scharnieren bij gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht. 
Te completeren met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm 
en BESTÅ laderail bij gebruik als ladefront. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Donkergrijs 504.259.87 35,-

KALLVIKEN ladefront 60×26 cm. Het oppervlak met 
licht reliëf creëert een betoneffect. Te completeren met 
het BESTÅ lade-element 60×15×40 cm en BESTÅ laderail. 
Afzonderlijk verkocht. Kan worden gecompleteerd met 
knoppen of handgrepen.
Donkergrijs 304.259.88 25,-

SMEVIKEN
SMEVIKEN deur 60×64 cm. Dit gedetailleerde front met 
lijst geeft je opberger een kwaliteitsvolle en traditionele 
look. Moet worden gecompleteerd met BESTÅ scharnieren, 
1 set. Afzonderlijk verkocht. Kan worden gecompleteerd 
met knoppen of handgrepen.
Wit 104.682.43 35,-

SMEVIKEN deur/ladefront 60×38 cm. Dit gedetailleerde 
front met lijst geeft je opberger een kwaliteitsvolle en 
traditionele look. Kan gebruikt worden als deur of als 
ladefront. Te completeren met BESTÅ scharnieren bij 
gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht. Te completeren 
met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm en BESTÅ laderail bij 
gebruik als ladefront. Afzonderlijk verkocht. Kan worden 
gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Wit 804.728.78 30,-

SMEVIKEN ladefront 60×26 cm. Dit gedetailleerde 
front met lijst geeft je opberger een kwaliteitsvolle en 
traditionele look. Te completeren met het BESTÅ lade-
element 60×15×40 cm en BESTÅ laderail. Afzonderlijk 
verkocht. Kan worden gecompleteerd met knoppen of 
handgrepen.
Wit 604.728.79 20,-

SUTTERVIKEN
SUTTERVIKEN deur 60×64 cm. Met de subtiele details 
krijgt je interieur dat typische vakantiegevoel van een 
huisje aan zee. Ze geven ook je opbergruimte een 
traditionele toets. Moet worden gecompleteerd met BESTÅ 
scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht. Kan worden 
gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Blanc 304.682.37 25,-
Grisbeige 004.858.27 25,-

SUTTERVIKEN deur/ladefront 60×38 cm. Met de subtiele 
details krijgt je interieur dat typische vakantiegevoel 
van een huisje aan zee. Ze geven ook je opbergruimte 
een traditionele toets. Kan gebruikt worden als deur of 
als ladefront. Te completeren met BESTÅ scharnieren bij 
gebruik als deur. Afzonderlijk verkocht. Te completeren 
met BESTÅ lade-element 60×25×40 cm en BESTÅ laderail bij 
gebruik als ladefront. Afzonderlijk verkocht. Kan worden 
gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Blanc 304.728.90 20,-
Gris-beige 404.858.30 20,-

SUTTERVIKEN ladefront 60×26 cm. Met de subtiele 
details krijgt je interieur dat typische vakantiegevoel 
van een huisje aan zee. Ze geven ook je opbergruimte 
een traditionele toets. Te completeren met het BESTÅ 
lade-element 60×15×40 cm en BESTÅ laderail. Kan worden 
gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Blanc 104.728.91 15,-
Gris-beige 804.858.33 15,-

STOCKVIKEN 
STOCKVIKEN deur 60×64 cm. Moet worden gecompleteerd 
met BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht. 
Antraciet 104.415.69 40,-

GLASSVIK
GLASSVIK vitrinedeur 60×64 cm. De afstandsbediening 
werkt door glas zodat je de toestellen kan bedienen 
door de gesloten deur. Moet worden gecompleteerd met 
BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht. Inclusief 
handgrepen.
Wit/helder glas 502.916.62 35,-
Wit/frosted glas 802.916.65 35,-
Zwart/helder glas 302.916.58 35,-
Zwart/gerookt glas 902.916.60 35,-

 

GLASSVIK vitrinedeur 60×38 cm. De afstandsbediening 
werkt door glas zodat je de toestellen kan bedienen 
door de gesloten deur. Moet worden gecompleteerd met 
BESTÅ scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht. Inclusief 
handgrepen.
Wit/helder glas 202.916.54 30,-
Wit/frosted glas 702.916.56 30,-
Zwart/helder glas 002.916.50 30,-
Zwart/gerookt glas 602.916.52 30,-



10

BESTÅ deuren en ladefronten
Breedte×Hoogte. Deuren en ladefronten verbergen je spullen en beschermen ze tegen stof.

SINDVIK
SINDVIK vitrinedeur 60×64 cm. De afstandsbediening 
werkt door glas zodat je de toestellen kan bedienen door 
de gesloten deur. Moet worden gecompleteerd met BESTÅ 
scharnieren, 1 set. Afzonderlijk verkocht. Kan worden 
gecompleteerd met knoppen of handgrepen.
Wit gelazuurd eikeneffect 102.963.17 25,-
Zwartbruin 002.963.13 25,-
Wit 902.918.58 25,-
Lichtgrijs 103.639.91 25,-

SINDVIK vitrinedeur 60×38 cm. De afstandsbediening 
werkt door glas zodat je de toestellen kan bedienen door 
de gesloten deur. Te completeren met BESTÅ scharnieren, 
1 set. Afzonderlijk verkocht. Kan worden gecompleteerd met 
knoppen of handgrepen.
Wit gelazuurd eikeneffect 502.963.15 20,-
Zwartbruin 402.963.11 20,-
Wit 802.918.54 20,-
Lichtgrijs 503.639.89 20,-

OSTVIK 
OSTVIK vitrinedeur 60×64 cm. Past perfect bij ons 
SMEVIKEN front in wit. De afstandsbediening werkt door 
glas zodat je de toestellen kan bedienen door de gesloten 
deur. Te completeren met BESTÅ scharnieren, 1 set. 
Afzonderlijk verkocht. Kan worden gecompleteerd met 
knoppen of handgrepen.
Wit 804.696.54 40,-

OSTVIK vitrinedeur 60×38 cm. Past perfect bij ons 
SMEVIKEN front in wit. De afstandsbediening werkt door 
glas zodat je de toestellen kan bedienen door de gesloten 
deur. Te completeren met BESTÅ scharnieren, 1 set. 
Afzonderlijk verkocht. Kan worden gecompleteerd met 
knoppen of handgrepen.
Wit 104.727.06 35,-
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BESTÅ accessoires

BESTÅ ophangrail 60 cm. Je hebt een ophangrail nodig 
om BESTÅ elementen aan de wand te bevestigen. De 
ophangrail dient als versteviging en vergemakkelijkt het 
veilig monteren van de BESTÅ elementen aan de wand. De 
rail moet aan een schroef worden bevestigd. De rail heeft 
verschillende gaten die over een spijker kunnen worden 
gehangen. Zo hang je je BESTÅ element waar je wilt. Met de 
geïntegreerde connector is het makkelijk om verschillende 
elementen mooi op dezelfde hoogte naast elkaar te hangen. 
60 cm brede kastelementen vereisen 1 BESTÅ ophangrail. 
120 cm brede kastelementen vereisen 2 BESTÅ ophangrails. 
Let op! BESTÅ tv-meubels kunnen niet met een ophangrail 
worden gebruikt. Zorg dat je minstens 5 cm afstand hebt 
tussen de bovenkant van het kastelement en het plafond. 
Je hebt die ruimte nodig om het kastelement aan de 
ophangrail te bevestigen.
Aluminium 302.848.46 5,-

BESTÅ bovenblad 60×40 cm, gehard glas. De glasplaat 
beschermt de bovenkant van de open kast en verandert de 
look. Incl. veiligheidsbeslag.
Zwart 202.707.22 10,-
Wit 802.707.24 10,-

BESTÅ bovenblad 120×40 cm, gehard glas. De glasplaat 
beschermt de bovenkant van de open kast en verandert de 
look. Incl. veiligheidsbeslag.
Zwart 501.965.37 20,-
Wit 301.965.38 20,-

BESTÅ bovenblad 180×40 cm, gehard glas. De glasplaat 
beschermt de bovenkant van de open kast en verandert de 
look. Incl. veiligheidsbeslag.
Zwart 901.965.35 30,-
Wit 201.965.29 30,-

BESTÅ bovenblad tv-meubel 120×40 cm, gehard glas. De 
glasplaat beschermt de bovenkant van het tv-meubel en 
verandert de look. Incl. veiligheidsbeslag.

Zwart glas 802.953.00 20,-
Wit glas 402.953.02 20,-

BESTÅ bovenblad tv-meubel 180×40 cm, gehard glas. De 
glasplaat beschermt de bovenkant van het tv-meubel en 
verandert de look. Incl. veiligheidsbeslag.

Zwart glas 002.953.04 30,-
Wit glas 502.953.06 30,-

BESTÅ bovenblad 120×42 cm, betonpatroon. Het licht-
grijze bovenblad BESTÅ heeft een oppervlak met een 
discrete textuur en cementeffect. Het geeft je opberger 
een modern, stijlvol uiterlijk en beschermt tegelijkertijd de 
BESTÅ kast.

Lichtgrijs 604.436.22 30,-

BESTÅ bovenblad 180×42 cm, betonpatroon. Het licht-
grijze bovenblad BESTÅ heeft een oppervlak met een 
discrete textuur en cementeffect. Het geeft je opberger 
een modern, stijlvol uiterlijk en beschermt tegelijkertijd de 
BESTÅ kast.

Lichtgrijs 204.436.24 40,-

BESTÅ bovenblad 120×42 cm. Het oppervlak van het bo-
venpaneel is van natuurlijk fineerhout dat je opbergruimte 
een warme, natuurlijke uitstraling geeft.

Eiken fineer 204.729.18 40,-

BESTÅ bovenblad 180×42 cm. Het oppervlak van het bo-
venpaneel is van natuurlijk fineerhout dat je opbergruimte 
een warme, natuurlijke uitstraling geeft.

Eiken fineer 004.729.19 50,-

BESTÅ scharnier, zachtsluitmechanisme/drukopening, 
2 st. Dankzij de scharnieren met zowel drukopening als 
zacht sluitende functie gaat de deur met een lichte druk 
open en sluit ze traag, stil en zacht. Je kan de deur openen 
met de meegeleverde drukopening of werk je BESTÅ af met 
een knop of een handgreep. Handgrepen worden apart 
verkocht.

802.612.58 10,-

 

UPPLEVA wandconsole, vast. Compatibel met VESA. 
Geschikt voor de meeste flatscreen-tv’s tussen 19-32” en 
37-55”.
19–32” 002.267.92 25,-
37–55” 902.267.97 30,-

UPPLEVA wandconsole, kantel/draai. Compatibel met VESA. 
Geschikt voor de meeste flatscreen-tv’s van 19-32”.
19–32” 402.267.90 35,-

UPPLEVA tv-console, draaibaar. Geschikt voor de meeste 
flatscreen-tv’s van 37-55” Past bij de BESTÅ, MOSTORP en 
RAMSÄTRA tv-meubels.
37-55” 203.305.99 70,-

KNOPPEN & HANDGREPEN
BAGGANÄS handgreep, 143 mm. 2 st.

Zwart 803.384.13 7,-
Messingkleur 003.384.07 7,-
Roestvrij staal 703.384.18 7,-

 

BAGGANÄS handgreep, 335 mm. 2 st.

Zwart 603.384.14 10,-
Messingkleur 203.384.11 10,-
Roestvrij staal 503.384.19 10,-

 

BAGGANÄS handgreep, 13 mm. 2 st.

Zwart 303.384.15 4,-
Messingkleur 603.384.09 4,-
Roestvrij staal 303.384.20 4,-

BAGGANÄS handgreep, 20 mm. 2 st.

Zwart 103.384.16 4,-
Messingkleur 803.384.08 4,-
Roestvrij staal 103.384.21 4,-

 

BAGGANÄS handgreep, 21 mm. 2 st.

Zwart 903.384.17 4,-
Messingkleur 003.384.12 4,-
Roestvrij staal 903.384.22 4,-

ÖSTERNÄS leren handgreep, 19 mm. 2 st.

Gelooid leer 203.488.96 10,-

ÖSTERNÄS leren handgreep, 153 mm, 2 st.

Gelooid leer 403.488.95 15,-
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BESTÅ kastinrichting

BESTÅ lade-element, 60×15×40 cm. Te completeren 
met een ladefront (60×26 cm) uit het BESTÅ systeem. Te 
completeren met BESTÅ laderails, apart verkocht. De lade 
kan niet gebruikt worden voor deuren met scharnieren. 
Max. belasting 10 kg.

Wit gelazuurd eikeneffect 503.515.14 15,-
Zwartbruin 403.512.46 15,-
Wit 703.515.13 15,-

BESTÅ lade-element, 60×25×40 cm. Te completeren 
met een ladefront (60×38 cm) uit het BESTÅ systeem. Te 
completeren met BESTÅ laderails, apart verkocht. De lade 
kan niet gebruikt worden voor deuren met scharnieren. 
Max. belasting 10 kg.

Wit gelazuurd eikeneffect 603.515.18 20,-
Zwartbruin 003.512.48 20,-
Wit 803.515.17 20,-

BESTÅ laderail, zachtsluitmechanisme. Dankzij laderails 
sluiten de lades traag, zacht en stil. Werk je lade af met 
knoppen en handgrepen.
2 st. 403.487.15 5,-

BESTÅ laderail, drukopening. De laderails hebben een 
geïntegreerd drukopeningsmechanisme, zodat je geen 
handgrepen of knoppen nodig hebt en de deur kan openen 
met een lichte druk.
2 st. 003.487.17 5,-

BESTÅ plank, 56×16 cm. Max. belasting 13 kg. Past in 
BESTÅ open kasten, 20 cm diep.
Wit gelazuurd eikeneffect 202.955.48 5,-
Zwartbruin 802.955.26 5,-
Wit 402.955.52 5,-
Glas (max. belasting 5 kg) 002.955.30 5,-

BESTÅ plank 56×36 cm. Max. belasting 20 kg. Past in 
BESTÅ open kasten, 20 cm diep.
Wit gelazuurd eikeneffect 002.955.49 5,-
Zwartbruin 402.955.28 5,-
Wit 002.955.54 5,-
Glas (max. belasting 10 kg) 602.955.32 5,-

BESTÅ accessoires

BERGHALLA handgreep, 56 mm. 2 st.

Grijs 603.228.56 6,-
Wit 803.228.55 6,-

ENERYDA handgreep, 27 mm, 2 st.

Zwart 803.475.06 5,-
Messingkleur 403.475.08 5,-
Verchroomd 003.475.10 5,-

EDVALLA handgreep, 18 mm, 2 st.

Zwart 003.478.88 6,-
Messingkleur 403.478.86 6,-

GUBBARP handgreep, 21 mm, 2 st.

Wit 803.364.33 0,50

GUBBARP handgreep, 116 mm, 2 st.

Wit 003.364.32 0,50
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Accessoires

BESTÅ doos 25×15×31 cm. Perfect voor het opbergen van 
alles van tijdschriften en afstandsbedieningen tot dvd’s, 
speelgoed en hobbyspullen. Eenvoudig uit te trekken en op 
te tillen, omdat de dozen uitgesneden handgrepen hebben.
Zacht vilt beschermt je spullen en houdt ze netjes op hun 
plaats. Voor in de BESTÅ open kasten en lades. 2 dozen 
passen perfect in een BESTÅ open kast of in een BESTÅ lade. 
Max. belasting 2,5 kg.
Grijs 003.075.52 9,99
Geel 503.098.41 9,99

BESTÅ doos 32×51×21 cm. Perfect voor het opbergen van 
alles van tijdschriften en afstandsbedieningen tot dvd’s, 
speelgoed en hobbyspullen. Eenvoudig uit te trekken en 
op te tillen, omdat de dozen uitgesneden handgrepen 
hebben. Zacht vilt beschermt je spullen en houdt ze netjes 
op hun plaats, zodat ze niet door elkaar glijden als je de 
la opendoet. Passen in de BESTÅ basiselementen. Max. 
belasting 5 kg.
Grijs 803.075.53 14,99

BESTÅ ladeverdeler. Alles is snel te zien en te vinden omdat 
de ladeverdeler verschillende vakken heeft, waardoor de 
binnenkant makkelijk te organiseren is. Zacht vilt beschermt 
je spullen en houdt ze netjes op hun plaats. Voor in de 
BESTÅ lades.
Grijs 403.075.50 7,99

BESTÅ lademat. Zacht vilt beschermt je spullen en houdt ze 
netjes op hun plaats.
Grijs 203.075.51 3,99
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Geïntegreerde verlichting

Traditionele of geconnecteerde IKEA smart lighting? 
Goede verlichting maakt je leven makkelijker en helpt je de 
juiste sfeer te scheppen. De volgende opties zijn gemaakt 
voor meubelen zoals BESTÅ. Ze verlichten je favoriete foto’s en 
spulletjes en laten je genieten van het gezellige weerkaatste 
licht. En natuurlijk vind je op deze manier alles sneller terug 
op de planken of zelfs in de kast. De TRÅDFRI leddriver 
maakt VAXMYRA, NORRFLY, URSHULT en LINDSHULT ‘slim’ 
zodat ze draadloos gedimd kunnen worden met de TRÅDFRI 
afstandsbediening en gekoppeld kunnen worden met de 
TRÅDFRI verbindingshub.

Voeg de TRÅDFRI verbindingshub toe om de aangesloten 
TRÅDFRI verlichting te kunnen bedienen in de IKEA Home smart 
app, en dat op verschillende manieren en in combinatie met 
andere TRÅDFRI verlichting in jouw woning. Al onze verlichting 
werkt op energiezuinige leds, zo spaar je geld uit op je 
elektriciteitsrekening.

VAXMYRA ledspot, 2 st. Ø6,8 cm. De VAXMYRA spots 
verlichten de binnenkant van je kast. Je installeert ze 
makkelijk op glas of metaal dankzij de meegeleverde 
plakband, of ze gaan naadloos op in de houten planken. 
Te completeren met de ANSLUTA leddriver, apart verkocht, 
IKEA Model L1737. *In deze armaturen zitten ingebouwde 
ledlampen uit energieklasse A++ tot A. De lampen kunnen 
niet vervangen worden.

Aluminiumkleur* 304.218.86 9,99
Zwart* 004.218.78 9,99
Wit* 104.218.68 9,99

NORRFLY ledlichtlijst*. Aluminiumkleur. NORRFLY heeft 
een bewegingssensor. Deze slimme leds schakelen dus 
automatisch aan of uit wanneer je een kast opent of 
sluit. Te completeren met de TRÅDFRI leddriver en het 
FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart verkocht. Dimbaar met de 
TRÅDFRI afstandsbediening en TRÅDFRI verbindingshub, 
apart verkocht. IKEA. Model L1613. In deze armatuur zitten 
ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++ tot A. De 
lampen kunnen niet vervangen worden.

55 cm 403.322.53 16,99

URSHULT ledkastverlichting*. Verspreidt gericht licht, 
goed om kleinere zones te verlichten. Te completeren met 
de TRÅDFRI transformator en het FÖRNIMMA aansluitsnoer, 
apart verkocht. Dimbaar met de TRÅDFRI draadloze dimmer 
en TRÅDFRI verbindingshub, apart verkocht. 2W.

Vernikkeld* 302.604.02 19,99

LINDSHULT ledkastverlichting*. Verspreidt gericht licht, 
goed om kleinere zones te verlichten. Te completeren met 
de TRÅDFRI transformator en het FÖRNIMMA aansluitsnoer, 
apart verkocht. Dimbaar met de TRÅDFRI draadloze dimmer 
en TRÅDFRI verbindingshub, apart verkocht.  2W.

Vernikkeld 102.604.36 19,99

ANSLUTA leddriver. Gebruik de ANSLUTA leddriver samen 
met de VAXMYRA ledspotverlichting voor handig aan- en 
uitschakelen. Tot 19W.
19W 804.058.41 10,-

TRÅDFRI afstandsbediening. Om tot 10 lichtbronnen 
(ledlampen, ledlichtpanelen en ledlichtdeuren) aan te 
sturen: aan- en uitzetten, lichtsterkte regelen en stapsgewijs 
overschakelenvan warm naar koud licht.

304.431.24 15,-

TRÅDFRI transformator. Te completeren met het 
FÖRNIMMA aansluitsnoer, apart verkocht. Kan worden 
gebruikt met de TRÅDFRI draadloze dimmer en TRÅDFRI 
verbindingshub.
Totale stroomverbruik 10W,  
max. 3 eenheden 503.561.87 20,-
Totale stroomverbruik 30W,  
max. 9 eenheden 603.426.56 30,-

TRÅDFRI verbindingshub. Met de TRÅDFRI verbindingshub 
en app kan je elke lichtbron individueel bedienen, 
verschillende lichtinstellingen creëren en ze bedienen met 
de afstandsbediening of de IKEA Home smart app.

403.378.06 29,99

FÖRNIMMA aansluitsnoer. voor aansluiting op de TRÅDFRI 
transformator. Gebruik de schakelaar om ze allemaal 
tegelijk aan en uit te zetten.
3,5 m 503.946.98 5,-

FÖRNIMMA verbindingssnoer. Kan worden gebruikt als 
directe verbinding tussen TRÅDFRI transformators, bv. 
tussen twee rijen bovenkasten, met één enkel aansluitpunt 
op het elektriciteitsnet.
0,7 m 903.947.00 3,-
2 m 303.946.99 5,-

*  In deze armatuur zitten ingebouwde ledlampen uit energieklasse A++ tot A.  
De lampen kunnen niet worden vervangen 
Verlichting inclusief 0,20 recyclagebijdrage.
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